
Запитник дкя членів Дивізії Галичина (УКДДЦ) 
 

1. Особисті дані 
як називаєтеся?  Де і коли роджені? 
хто були ваші батьки? 
скільки мали братів і сестер? 
яка була доля батьків, братів, сестер? 
як і де провели дитинство? 
де навчалися і студіювали?  

2. Де Ви були в часі першої большевицької окупації західньої України (1939-41 рр.)? 
Розкажіть про Ваше життя і діяльність в той час? 

3. До яких  Ви належали організацій (молодечих, політичних, нпр. Пласт, ОУН)? 
4. Розкажіть про Ваше переживання в час початку німецько-совєтської вокму (1941 

р.) і початкового часу німецької окупації. 
5. Що Ви знали про ідеологію нацизму, про пляни Гітлера щодо України, і т.п. перед 

тим як німці зайняли Україну? Чи читали Mein Kampf? 
6. Чи Ви в той час говорили німецькою мовою? До якої міри свобідно? 
7. Як Ви попали до Дивізії? До першої чи до другої? Чому Ви вступили до Дивізії? 
8. Чи Ви мали будь-який військовий вишкіл перед тим як вступили до Дивізії? В 

польськім війську? В Червоній Армії? 
9. Яка була Ваша думка в час як Ви вступали до Дивізії (1943 року чи пізніше) щодо: 

німців і їх виглядів у війні? 
їх наставлення і політики супроти українців? 
доречності організування української військової частини по німецькій стороні 
в той час? 

10. Що, на Вашу думку, мотивувало українську молодь вступати до Дивізії? 
11. Чи Вас турбувало те, що Дивізія була частиною Vaffen SS, радше ніж Vehrmacht, чи 

інше? 
12. Який Ви перейшли вишкіл і де? 
13. Який був склад Вашої частини? Чи підстаршини і старшини були українці чи мімці 

(до якої ранги)? 
Хто були старшини і підстаршини у Вашій частині? (прізвища і імена якщо 
пам’ятаєте) 

14. Яку Ви мали ранґу в Дивізії? (по укр. і нім.)? 
15. Які були відносини між українцями і німцями у Вашій частині? 
16. Розкажіть про свою долю в рядах Дивізії: 

де і проти кого воювали? 
чи були ранені? 
чи були відзначені? 

17. Чи Вам відомо, чи будь-які частини Дивізії брали участь у будь-яких поліційних 
акціях проти цивільного населення, чи як сторожі в’язнів? 

18. Дивлячись із сьогоднішньої точки зору, чи думаєте, що організування Дивізії було 
правильним кроком? 

19. Чи Ви були членом ОУН (котрої)? 
якщо так, то яке це мало практичне значення? 
хто був Вашим зверхником? 



яка була Ваша організаційна діяльність? 
20. Чи Ви мали які будь стосунки чи відношення до УПА? Які, коли й де? 
21. Які були Ваші пляни на майбутнє в час як Ви були в Дивізії? 
22. Розкажіть про Ваші переживання в час закінчення війни, про загрозу репатріяції, і 

т.п.? 
23. Коли і де Вас звільнили з полону, і що з Вами сталося опісля? 
24. Чи маєте які додаткові завваги чи інформації про загальну тему? 
25. Чи маєте які додаткові матеріяли, документи чи знимки з того часу?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запитник дкя членів Червоної Армії 
 
1. Особисті дані 
де, коли роджений? 
хто були батьки? 



скільки було в родині? 
якою мовою розмовляли у Вас в родині? 
 
2. Елементарна освіта 
де ходив до школи? 
якою мовою відбувалося навчання? 
який був склад учнів? учителів? 
чи належали Ви до комсомолу?  
 
3. Чи Ви отримали яку вищу освіту, і якщо так, яку іде? 
 
4. Де Ви були на передодні того, як Вас взяли до Червоної Армії, і чим займалися? 

 
5. Як Ви попали в Червону Армію? 

 
6. До якого роду зброї – піхоти? 

- летунства? І т.п. 
             і який вишкіл Ви відбули? 
 

7. Де Ви відбували вишкіл?  Який був склад Вашої частини? 
Хто були інструкторами? 

 
8. Чи було багато укра1нців у Вашій частині?  У складі старшин? 

Чи українці трималися разом?  Чи були національно свідомі? 
Якою мовою говорили українці поміж собою?  Чи було можливо вживати 
українську мову? 

      
9. Який Ви дістали політичний вишкіл?  Чи Ви вірили в це? 

Чи Ви сподівалися війни і який Ви думали буде її вислід? 
 

10. Де Ви служили після вишколу?  Чи були на фронті проти німців? 
Якщо так, то коли і де?  В яких боях брали участь? 

 
11. Чи Ви знали, що по німецькій стороні є українці, росіяни? 

 
12. Яка була дисципліна вашої частини Червоної Армії?  Супроти цивільного       

Населення:  в Україні, в Польщі, в Німеччині чи де інде?  Які Ви мали накази щодо 
поведінки з цивільним населенням? 

 
13. чи брали Ви полонених?  Як з ними поводилися?  Які були накази щодо     

полонених? 
 

14. Чи були дезертири в Червоній Армії? 
 

15. Які були обставини в Червоній Армії?  Щодо харчу?  Виряду, убрання,  
зброї?  Які були відновини між вояцтвом і старшинами? 



 
16. Хто були Ваші старшини?  Як до Вас ставилися? 

 
17. Чи був у Вашій частині політрук?  Хто ним був?  Як до Вас ставився?  Які 

мав обов’язки і права? 
 

18.  Чи Ви брали участь в якихось каральних акціях проти: 
цивільного населення 
партизан?  яких? 
ОУН – УПА? 

 
19. Чи  Ви знали про: 

Дивізію “Гaличина”?  Звідки, що?  Чи мали з ними які стосунки? 
Чи Ви знали про Армію Власова?  Звідки? Що? Чи мали з ними які стосунки? 

 
20. Де Ви були як кінчилась війна? 

Якщо в Німеччині, то оповіжте про поведінку Червоної Армії там? 
 

21. Яке було Ваше наставлення до комунізму і комуністичної системи? в той  
час?  Яке було наставлення Ваших друзів-вояків?  Яке було Ваше наставлення до 
Сталіна і яке було наставлення Ваших друзів-вояків? 


